
Projekt 

UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Łańcut 

z dnia  
 

 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy  z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz 
art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1244) Rada Gminy Łańcut  u c h w a la, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łańcut wraz z prognozą kwoty 
długu oraz objaśnieniami na lata 2012-2020,  w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach 
publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązań związanych  z 
realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 
9.678.355 zł, w tym: 

1) w 2013 r. do kwoty 6.948.355 zł; 
2) w 2014 r. do kwoty 2.124.000 zł; 
3) w 2015 r. do kwoty 525.000 zł. 
4) w 2016 r.  do kwoty 26.000 zł 
5) w 2017 r.  do kwoty 27.000 zł 
6) w 2018 r.  do kwoty 28.000 zł 

 
 
 

§ 4 



 
UpowaŜnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budŜetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych: 

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania 
ścieków do takiej sieci,   

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 

 
 

§ 5 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy Łańcut do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy Łańcut do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku  budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budŜetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych:   

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub  odprowadzania 
ścieków do takiej sieci, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 

 
 

§ 6 
 

Traci moc uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut zmieniona uchwałami  
Nr VIII/58/11 z dnia 19 maja 2011 r., Nr X/77/11 z dnia 21 lipca 2011 r. oraz 
Zarządzeniem Wójta Gminy Łańcut Nr 56/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 r. 
 
 


